
 أ

 

 

 علً قبئن املتعذدة الىسبئط ببستخذام هقرتح برنبهج فبعلُت
 بعض تنوُت علً اجلغرافُب تذرَس يف االجتوبعُت البنبئُت

 طالة لذي البُئٍ والىعٍ البُئُت واملهبراث املفبهُن
 األزهرٌ الثبنىٌ التعلُن

 
 من مقدمة رسالة

 الرحُن عبذ أمحذ أمحذ النبصر عبذ
 (األزىرية سوىاج بمنطقة كالتدريب الجودة ضماف بإدارة عضو) خبير معلم

 التربية في الفلسفة دكتوراه درجة للحصول صلي
 "  جغرافيا"  االجتماعية الدراسات تدريس كطرؽ مناىج تخصص"

 إشراف

 ذ عوراىخبلذ عبذ اللطُف حموأ.د/   أمحذ إبراهُن إمسبعُل شلبٍأ.د/ 

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية 
 عين شمسجامعة  –كلية التربية  -المتفرغ 

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية كككيل  
 لشئوف الدراسات العليا كالبحوث الكلية

 جامعة سوىاج –كلية التربية 

 زاَذ حموذ زاَذ فٍهصط/ د.أ
 االجتماعية الدراسات دريست كطرؽ المناىج أستاذ

 سوىاج جامعة –التربية كلية - المتفرغ

 هـ0341 -م6102

 
  التربية كمية

  التدريس وطرق المناهج قسم
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َكاذُْكُركا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بَػْعِد َعاٍد َكبَػوََّأُكْم )
ِفي اأْلَْرِض تَػتَِّخُذكَف ِمْن ُسُهوِلَها ُقُصوران َكتَػْنِحُتوَف 

اللَِّو َكال تَػْعثَػْوا ِفي  اْلِجَباَؿ بُػُيوتان فَاذُْكُركا آالءَ 
 اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن(

 
  (47ألعراؼ:ا)
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 شكر كتقدير
 شػػيءالشػػكر أكال كأخيػػران ح سػػبحانو كتعػػالى كاىػػب الػػنعم بيػػده الخيػػر كىػػو علػػى كػػل       
 أتقػػدـث كمػػا  خػػوتيألفيػػة  ػػم أطػػاؿ اح عمرىمػػا كمتعهمػػا بالصػػحة كالعا ككالػػدتي لوالػػدمقػػديرث  ػػم 

نفسػيا كمعنويػا النجػاز ىػػذا  كسػاعدكنيالػذين صػػبركا علػى  كالدمأك العزيػزة  لزكجتػيبخػالص الشػكر 
 البحث فلهم منى جزيل الشكر .

أسػػتاذ المنػػاىج كطػػرؽ  شتتيب  إبتت/ام  التتتوذ / ا اد تتت  األستتذ  الفاضػػل  أسػػتاذم إلػػى ػػم 
أف  فػػػيكػػػاف لػػو الفضػػػل   الػػذمجامعػػػة عػػين شػػػمس  –تػػدريس الدراسػػػات االجتماعيػػة بكليػػػة التربيػػة 

 تم ىذا العمل تحت رعايتو كبفضل توجيهاتو . كالذم – العلميأكاصل البحث 

 اليط تتم  د تتت   تت/ا  لألستتذ   التتتوذ /ا   لتتت  بتتتبخػػالص الشػػكر كالتقػػدير  أتقػػدـكمػػا 
العليػػػػا كيػػػػل الكليػػػػة لشػػػػئوف الدراسػػػػات ك أسػػػػتاذ المنػػػػاىج كطػػػػرؽ تػػػػدريس الدراسػػػػات االجتماعيػػػػة  ك 

كرمػػو كصػػبره   فػػيكالمشػػرؼ  األسػػتاذكػػاف نعػػم   الػػذمجامعػػة سػػوىاج ث  -كليػػة التربيػػة    –كالبحػػوث 
فلسػيادتو  ثىػو عليػو الػذمالبحػث علػى الوجػو  إتمػاـ فػي ٍأىػم كالذمكحسن توجيهو كخلقو الحسن 

 عظيم االمتناف كالشكر كأرجو من اح أف يجزيو عنى كعن كل الباحثين خير الجزاء .

مجػػػاؿ  فػػػيالصػػػعيد  بػػػاحثيكلكػػػل  لػػػي الركحػػػي لػػػ ببخػػػالص الشػػػكر كالتقػػػدير  قػػػدـأتكمػػػا 
زا تتت  ف األستتذ   التتتوذ /ا    تتطالمنػػاىج كطػػرؽ تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة األب الحنػػوف 

جامعػػة سػػوىاج  –أسػػتاذ المنػػاىج كطػػرؽ تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة بكليػػة التربيػػة   زا تتت  د تتت
لػو راجيػا مػن اح أف يمػد  كتقػديرم كاحترامػي حبػياعبر بػو عػن مػدل من الكلمات ما  أجدال  الذم
 عمره كيقويو لخدمة العلم كالباحثين . في

التتتوذ /  األستتذ   :الجليلػػين أسػػتاذم إلػػىبخػػالص الشػػكر كالتقػػدير  أتقػػدـأف  يسػػعدنيكمػػا 

امعػة ج –كطػرؽ تػدريس الدراسػات االجتماعيػة بكليػة التربيػة  المنػاىجأسػتاذ ستي       ط ت  د ى 
كطػػػرؽ تػػػدريس  المنػػػاىجأسػػػتاذ  التتتتوذ /  تتتين التتتت    / تتت   د تتت ت  األستتتذ   عػػػين شػػػمس .

ث  العلمػػيعلػػى قبولهمػػا مناقشػػة ىػػذا العمػػل ث جامعػػة حلػػواف –الدراسػػات االجتماعيػػة بكليػػة التربيػػة 
 كتحملهما مشاؽ السفر رغم مشاغلهما الكثيرة كالمتعددة ث فجزاىم اح عنى خير الجزاء .
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بخػػالص الشػػكر كالتقػػدير ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكليػػة التربيػػة بسػػوىاج كأخػػص  ـأتقػػدكمػػا 
بالػػذكر السػػيد األسػػتاذ الػػدكتور/ محمػػود عبػػاس عميػػد الكليػػة ث كالسػػادة ككػػالء الكليػػةث كاألسػػتاذة 

الدراسػػات العليػػا   كإدارةمحمػػد رئػػيس قسػػم المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريسث  فيالػػدكتورة / ىػػدل مصػػط
 ه من عوف كمساعدة فجزاىم اح عنى خير الجزاء .بالكلية على ما قدمو 

أدكات البحػث علػى مػا قػدموه مػن  محكميالسادة األفاضل  إلى كتقديرم شكرمكما أقدـ 
 جهد فجزاىم اح عنى خير الجزاء .

بنػػػػين كمعهػػػػد  الثػػػػانوم اإلعػػػػدادمالغريػػػػزات  معهػػػػدمكمػػػػا أتقػػػػدـ بخػػػػالص الشػػػػكر ألسػػػػرة 
 تطبيق كإجراءات البحث . في ليبنين لمساعدتهم  الثانوم اإلعدادمعبدالجواد موسى 

 بػيالىتمػامهم الػدائم  األزىريػةمنطقػة سػوىاج  في كزمالئي كأقاربي أىليأخيرا أشكر جميع ك 
 كسؤالهم المستمر حتى تم البحث بحمد اح .

  هللا  لى الذ   ق

 الب دث ،،،،
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 مستخلص البحث
خداـ الوسػػائط المتعػػددة قػػائم علػػى البنائيػػة االجتماعيػػة فػػي تػػدريس فاعليػػة برنػػامج مقتػػرح باسػػت:  العنػػواف

طالب التعليم الثانوم  الجغرافيا على تنمية بعض المفاىيم كالمهارات البيئية كالوعي البيئي لدل
 األزىرم .

 : عبدالناصر احمد احمد عبدالرحيم .الباحث

 ريس الدراسات االجتماعية .تخصص مناىج كطرؽ تد –التربية  في: دكتوراه الفلسفة  الدرجة

 زايد محمد زايد     فيأ.د/ خالد عبداللطيف محمد عمراف     أ.د/ مصط    شلبي إسماعيل إبراىيمأ.د/ احمد :  إشراؼ

 ـ .6112 – ػى 1744:    التاريخ                     سوىاججامعة  –: كلية التربية  الكلية

 فػػػي زىػػػرماأل الثػػػانومعف طػػػالب الصػػػف األكؿ ضػػػ فػػػي:  تحػػػددت مشػػػكلة البحػػػث  مشػػػكلة البحػػػث
لذا يحػاكؿ ىػذا البحػث معالجػة ىػذا القصػور مػن خػالؿ  ث البيئي كالوعيالمفاىيم كالمهارات البيئية 

تنميػػة المفػػاىيم  إلػػىبنػػاء برنػػامج مقتػػرح بالوسػػائط المتعػػددة قػػائم علػػى البنائيػػة االجتماعيػػة يهػػدؼ 
ث كتػم اسػتخداـ المػنهج زىػرماأل الثػانومالصػف األكؿ  طػالب لدم البيئي كالوعيكالمهارات البيئية 

 كالبعدل لمتغيرات البحث . القبليالمجموعة الواحدة كالقياس  ذم التجريبيشبو 

: قػػاـ الباحػػث بإعػػداد المػػواد كاألدكات التاليػػة: برنػػامج مقتػػرح باسػػتخداـ الوسػػائط  مػػواد كأدكات البحػػث
 إرشػادمللمعلم ث دليػل  إرشادمدريس الجغرافيا ث دليل المتعددة قائم على البنائية االجتماعية في ت

 ث مقياس المهارات البيئية العقلية . البيئي للوعيالمفاىيم البيئية ث مقياس  فيللطالب ث اختبار 

 إلى أنو:  الحالينتائج البحث : توصل البحث 

 ( بػين  1010يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عنػد مسػتول داللػة )ة البحػث درجػات الطػالب عينػ متوسػطي
ث كمػا أشػارت البعػدماختبار المفاىيم البيئية لصػالح التطبيػق  فيقبل دراسة البرنامج المقترح كبعده 

مجػػػاؿ القضػػػايا البيئيػػػة  يفػػػزيػػػادة حصػػػيلتهم المعرفيػػػة  فػػػيالنتػػػائج إلػػػى فاعليػػػة البرنػػػامج المقتػػػرح 
 .المعاصرة

 ( بػين  1010يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عنػد مسػتول داللػة )ت الطػالب عينػة البحػث درجػا متوسػطي
ث كمػػا أشػػارت البعػػدملصػػالح التطبيػق  البيئػػي الػوعيمقيػػاس  فػػيقبػل دراسػػة البرنػػامج المقتػرح كبعػػده 
 بالقضايا البيئية المعاصرة . البيئي الوعيتنمية  فيالنتائج إلى فاعلية البرنامج المقترح 

 ( بػين  1010يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عنػد مسػتول داللػة )لطػالب عينػة البحػث درجػات ا متوسػطي
ث كمػػػا البعػػػدممقيػػػاس المهػػػارات  البيئيػػػة لصػػػالح التطبيػػػق  فػػػيقبػػػل دراسػػػة البرنػػػامج المقتػػػرح كبعػػػده 

 تنمية المهارات البيئية. . فيأشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج المقترح 
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Abstract of the Research 

 

Title: Effectiveness of the proposed using a multimedia program based on 

social constructivism in the teaching of geography in the 

development of some environmental concepts, skills and 

environmental awareness among secondary school students Azhari. 

Researcher: Nasser Ahmed Ahmed Abdul Rahim. 

Degree: PhD in Education - Curriculum and teaching social studies. 

Supervised by: Prof. Dr. / Ahmed Ibrahim Ismail Shalabi D / Khaled Latif 

Mohammed Omran D / Mustafa Mohammed Zayed Zayed 

College: College of Education - Sohag University, Department of 

Curriculum and Instruction Date: 1437 AH – 2016. 
The research problem: the research problem identified in the weak 

first-grade students in secondary Azhary environmental concepts, skills 

and environmental awareness  . So this research is trying to address 

this shortcoming by building a proposed multimedia program based on 

social constructivism is aimed at the development of environmental 

concepts, skills and environmental awareness. Azhary first year 

secondary students, were used quasi-experimental approach ever one 

group and measurement prior and subsequent to the research 

variables.. 
Materials and research tools: the researcher prepared the following tools 

and materials: a proposal using the multimedia program based on 

social constructivism in the teaching of geography, a guide for the 

teacher, a guide for students, tested in environmental concepts, a 

measure of environmental awareness, mental and environmental skills 

scale. 
Search results: the current research found that; 

1- There is a statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) between the average scores of students research sample study 

before and after the program proposed to test the environmental 

concepts in favor of the post test results also indicated that the 

effectiveness of the proposed program is to increase their earnings 

knowledge in the field of contemporary environmental issues. 

2- There is a statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) between the average scores of students research sample study 

before and after the program proposed in the environmental awareness 

of the scale in favor of the post test results also indicated that the 

effectiveness of the proposed program in the environmental awareness 

of environmental issues of contemporary development . 

3- There is a statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) between the average scores of students study sample before and 

after the proposed program in environmental skills scale in favor of the 

post test results also indicated that the effectiveness of the proposed 

program in environmental skills development.  




